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Uitslag ouderpeiling ‘andere schooltijden’. 
Er is een grote respons op de ouderpeiling gekomen. 84% van de ouders heeft gereageerd! Hieruit is 
naar voren gekomen dat 85% van de ouders heeft gekozen voor een continurooster. 15% koos voor 
het ‘oude model’. Dit betekent dat we, met instemming van de MR, volgend schooljaar starten met 
nieuwe schooltijden. Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8:30-14:30 uur, woensdag 8:30-
12:00 uur.  
 
Zoals in de brief van 15 juni is aangegeven, gaan Kern Kinderopvang en De Drie Ballonnen hun 
aanbod  aanpassen op het nieuwe rooster. Met De Drie Ballonnen zijn wij in gesprek om te bekijken 
wat er nog voor mogelijkheden (lokaalruimte) zijn om meer kinderen opvang te kunnen bieden, 
mocht dit van toepassing zijn. Wij verzoeken u om over deze opvangmogelijkheden contact te 
hebben met De Drie Ballonnen. 
 
Voor alle duidelijkheid naar aanleiding van een aantal vragen: de kinderen lunchen, net als in de 
huidige periode, in de groep en spelen daarvoor of daarna een half uur buiten. 

Formatie schooljaar 2020-2021. 
Voor volgend schooljaar is bekend welke leerkrachten voor de groepen staan. Onderstaand ziet u het 
overzicht hiervan. De ouders van de kinderen uit de instroomgroep ontvangen een apart bericht met 
de indeling van de kleutergroepen waar hun kind in is geplaatst.  
 
Aan het einde van het schooljaar gaan de kinderen een keer kennismaken met de leerkracht waar zij 
volgend schooljaar bij in de groep komen. De laatste vrijdag in de zomervakantie (28 augustus, 16:15-
17:00 uur) is er voor de kinderen én de ouders ook nog even de gelegenheid een kijkje te komen 

nemen in de nieuwe groep.  
 
Juf Elise (1-2 A) en juf Marjolein (instroomgroep) hadden een tijdelijke aanstelling op IKC Noordeinde 
en hebben ondertussen een fijne plek op een andere school gevonden. 

Groep Ma Di Wo Do Vr 

1-2A Juf Manon Juf Manon Juf Mireille Juf Mireille Juf Mireille 

1-2B Juf Winny Juf Winny Juf Winny Juf Winny Juf José (tot kerstvakantie, 
daarna juf Manon) 

3 Juf Inge Juf Inge Juf Inge Juf Inge Juf Inge / juf Maaike 

4 Juf José Juf José Juf Erica Juf Erica Juf Erica 

5/6 Juf Charlotte Juf Charlotte Juf Charlotte Juf Charlotte Juf Charlotte 

6/7 Meester 
John 

Juf Janet Juf Janet Juf Janet Juf Janet 

8 Juf Kimberley Juf Kimberley Juf 
Kimberley 

Juf 
Kimberley 

Juf Kimberley 

Gym Meester Len    Meester Len 

Nieuwsbrief 

juni 2020 



Rapporten. 
Zoals u zich kunt voorstellen is de afgelopen periode een ‘bijzondere’ periode op school geweest. 
Zeker op het gebied van onderwijs en leerstofaanbod. Er is een beperkt aantal ‘methode gebonden’ 
toetsen afgenomen (resultaten staan vermeld in Parro). Dit geeft echter niet genoeg informatie om 
een cijfer op het rapport samen te stellen. Daarom schrijven de leerkrachten alleen een kort verhaal  
over uw kind. Dit geldt voor de kinderen uit groep 3 t/m 8.  
De leerkrachten van de kleutergroepen kunnen, met behulp van het leerlingvolgprogramma ‘Kijk!’ 
een wat uitgebreider beeld schetsen van uw kind. U ziet dat op het aankomend rapport. 
 
We zijn nog bezig met de Citotoetsen afnemen om te zien waar de kinderen staan en waar we de 
komende periode (volgend schooljaar), indien nodig, extra aandacht aan moeten besteden. Bij het 
aankomend rapport, dat de kinderen meekrijgen op 10 juli, ontvangt u als bijlage hiervan het 
overzicht. 

Bijlagen. 
Bijgaand ontvangt u informatie over een Summercamp dat wordt georganiseerd in de 
zomervakantie. 

Jaarkalender. 
Nog even in herinnering: zoals u kunt zien op de jaarkalender staat op woensdag 1 juli de studiedag 
gepland. Alle kinderen zijn dan vrij. 
 
In verband met de musical staat op donderdag 9 juli continurooster vermeld. Voor de huidige situatie 
betekent dit dat de kinderen tot 14:45 uur (in plaats van 14:15 uur) op school zijn. 
 
 

Met vriendelijke groeten,  

Team IKC Noordeinde 
 

 


